The Beresford TC-7220 MKIII

Router / przełącznik na 2 wzmacniacze , 2 pary kolumn
Router sygnału audio umożliwia wybieranie między jednym lub dwoma wzmacniaczami i między
jedną lub dwoma parami kolumn. Połączenie realizowane jest kablami głośnikowymi, a gniazda
umożliwiają podłączenie przez widełki, banany lub gołym drutem. Przełącznik umożliwia bezpieczny i łatwy dostęp do kabli. Dla największej wygody zaleca się naprzemiene użycie bananów i
widełek.

Produkt umożliwia:
Przełączanie między 1 lub 2 wzmacniaczami i między 1 lub 2 parami kolumn
Połączenie zamiast dwóch kolumn, jednej pary kolumny w opcji Bi-Wire i 2 wzmacniaczy
Połączenie subwoofera i jednej pary kolumny i przełączanie 2 wzmacniaczy

Uwaga: Podłączając kable głośnikowe proszę się upewnić, że zachowana została właściwa
polaryzacja sygnału. Kabel czerwony Plus (+) do plusa (+) w TC-7220. Analogicznie
minus (-) do minusa (-). Dla obu kanałów. Zwróć uwagę aby styki kabli się nie zwarły

Połączenie standardowe
1. W pierwszej kolejności wyłącz wzmacniacze.
2. Podłącz prawy kanał wzmacniacz A do zestawu gniazd w TC-7220 oznaczonego Amplifier A (R).
Kabel prawy plus (+) wzmacniacza do prawego (+) w urządzeniu. Analogicznie prawy (-) do (-)
Procedurę powtórz dla lewego kanału i w razie potrzeby kolejnego wzmacniacza B.
3. Następnie podłącz kolumny nr 1. Kabel (+) lewej kolumny wpinamy do (+) Speaker 1 (L) w TC-7220.
Kabel prawy plus (+) wzmacniacza do prawego (+). Analogicznie prawy (-) do (-).
Procedurę powtórz dla prawej kolumny i w razie potrzeby kolejnej pary kolumn 2.

Połączenie Bi-Wire
1. W pierwszej kolejności wyłącz wzmacniacze.
2. Podłącz prawy kanał wzmacniacz A do zestawu gniazd w TC-7220 oznaczonego Amplifier A (R).
Kabel prawy plus (+) wzmacniacza do prawego (+) w urządzeniu. Analogicznie prawy (-) do (-)
Procedurę powtórz dla lewego kanału. i w razie potrzeby kolejnego wzmacniacza B.
3. Następnie podłącz górne gniazda kolumny (wys. ton.) Kabel (+) i (-) do gniazd Top Speaker w urządzeniu.
Dolne gniazda (+) i (-) kolumny (niskotonowe) podłącz do dolnych gniazd Bottom Speaker.

UWAGI
Wybierz przyciskiem aktywny wzmacniacz A lub B, a następnie kolumny 1 lub 2. Dopiero wtedy włącz
wzmacniacz.
Zwróć uwagę aby w w danym momencie właczony był tylko jeden ze wzmacniaczy. Nie przełączaj przycisków
kiedy oba wzmacniacze są włączone.
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